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Fördelning av socioekonomisk ersättning och
särskilt anslag till de mindre skärgårds- och
landsbygdsenheterna
Förslag till beslut
1. Barn- och skolnämnden fastställer socioekonomisk ersättning till förskola, förskoleklass och
grundskola 2021 enligt barn- och utbildningskontorets förslag.
2. Barn- och skolnämnden fastställer fördelning av anslag till skärgårds- och landsbygdsförskolor
och skolor 2021 enligt barn- och utbildningskontorets förslag.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Barn- och skolnämnden fördelar årligen ett anslag till förskola och skola med socioekonomiska
kriterier som grund för ersättningen. Fördelningen ska beslutas senast under december månad året
före aktuellt budgetår.
Vidare fastställer barn- och skolnämnden årligen fördelning av det särskilda anslaget till mindre
skärgårds- och landsbygdsförskolor och skolor. Anslaget fördelas till enheter med lågt barn- och
elevantal belägna i kommunens skärgårds- och landsbygdsområden.

Ärendet
Beskrivning
Barn- och utbildningskontoret inhämtar årligen statistiska uppgifter från SCB om barn och elever i
kommunens förskolor och skolor, vad gäller föräldrars utbildningsnivå och utländsk bakgrund.
Uppgifterna ligger till grund för beräkningen av den socioekonomiska fördelningen som ligger utanför
ordinarie barn- och elevpeng.
Barn- och skolnämnden beslutade 2020-10-12 § 93 om underlag för Mål & Budget 2021-23. Barn- och
skolnämnden uppdrog samtidigt till barn- och utbildningskontoret att i verksamhetsplan för 2021-23
föreslå fördelning av socioekonomisk ersättning per förskole- och skolenhet samt fördelning av särskilt
anslag för de mindre skärgårds- och landsbygdsskolorna. Då beslutsprocessen för Mål & Budget och
verksamhetsplan senarelagts behöver barn- och skolnämnden ta ställning till fördelning av den
socioekonomiska ersättningen då de fristående förskolorna och skolorna ska meddelas sina
bidragsbeslut före årsskiftet. Vidare ska de kommunala förskole- och skolenheterna vara klara med sitt
detaljbudgetarbete under december månad, varför även fördelning av det s.k. ”glesbygdsbidraget”
behöver fastställas.
Barn- och skolnämnden har avsatt 35,7 mnkr till socioekonomisk fördelning för 2021, varav 5,5 mnkr
till förskoleverksamheten och 30,2 kronor till grundskolan. Anslaget har räknats upp med 2% jämfört
med 2020 enligt planeringsdirektiven.

Det särskilda anslaget för skärgårds- och landsbygdsskolor uppgår till 5,1 mnkr 2021. Anslaget har
fördelats med 20% till förskolan och 80% till grundskolan.
Lagkrav
Skollagen (2010:800) 2 kap. 8 b §
Skolförordningen (2011:185) 14 kap. 1 §
Koppling till gällande styrdokument
Mål & Budget 2021-23
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Såväl anslaget för socioekonomisk ersättning och det s.k. ”glesbygdsbidraget” är finansierat inom
barn- och skolnämndens budgetram, och fördelas enligt principen om ”lika villkor” mellan kommunal
och fristående verksamhet. Då aktuella data för den socioekonomiska fördelningen inte är tillgänglig
hos SCB föreslås samma fördelning som för 2020 vilken bygger på data från oktober 2019. Därmed
finns risk att modellens träffsäkerhet är något försämrad jämfört med tidigare år. Om statistiken inte
tillgängliggörs under 2021 kan barn- och skolnämnden behöva ta ställning till ny fördelningsmodell
under 2021 inför budget 2022.
Fördelningsmodell för det s.k. ”glesbygdsbidraget” bör ingå i översyn av generell
resursfördelningsmodell för att modellens förutsägbarhet och transparens ska tydliggöras.

Förvaltningens analys och slutsatser
Socioekonomisk fördelning
Då socioekonomiska data om elever och vårdnadshavare för närvarande inte är tillgängliga p.g.a. ny
sekretesspolicy hos SCB måste barn- och skolnämnden ta ställning till vilka underlag som ska ligga till
grund för fördelningen av den socioekonomiska fördelningen. En lösning som Sveriges Kommuner
och Regioner (SKR) anser kan vara ett alternativ är att kommunerna använder senaste årets uppgifter
som underlag. Det bedöms vara möjligt att göra endast en gång, därefter blir risken för stor att
fördelningen tappar sin träffsäkerhet. Den lösningen är alltså inte hållbar på sikt, men kan vara rimlig
för det kommande budgetåret. Barn- och utbildningskontoret har kommunicerat förslaget med de
fristående förskolorna och skolorna som i huvudsak inte lämnat några synpunkter på förslaget.
De fristående förskolor som startat under 2020 ingick inte i underlaget för den socioekonomiska
beräkningen, då socioekonomiska data om utländsk bakgrund och vårdnadshavares utbildningsnivå
inhämtas från SCB under hösten året före budgetåret. Det handlar om en förskola som kommer att
kompenseras med den genomsnittliga ersättningen per barn i fristående förskoleverksamhet per 1
oktober 2020. Kostnaden finansieras genom att bidraget för Vega förskola bara betalas ut för första
halvåret 2021. Förskolor som startar under 2021 erhåller ingen socioekonomisk ersättning under
första året, vilket är i enlighet med nuvarande modell. Nuvarande förslag innebär också att det finns en
mindre ”reserv” i förskolan på ca 120 tkr.
Skärgårds- och landsbygdsbidrag
Barn- och skolnämnden tillfördes i budget 2019 5 mnkr i ett särskilt anslag för s.k. skärgårds- och
landsbygdsskolor. Anslaget har under 2019 och 2020 fördelats med 1 mnkr till förskolor och 4 mnkr till
grundskolor. Anslaget har räknats upp med 2 % 2021.
Verksamhetscheferna för förskolan och grundskolan har lämnat förslag till fördelning per förskola och
skola 2021.
För grundskolan gäller att fördelningen grundar sig på skolornas elevantal (färre än 60 elever) och
resursbehov som inte kan tillgodoses genom ordinarie elevpeng såsom lärare, lednings- och
administrativa, resurser till fritidshemmet för att säkerställa 12 timmars öppethållande och läromedel.
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Det anslag som fördelas till verksamhetschefen för grundskolan är avsedda att täcka
transportkostnaderna för elever från de sju skolorna som ”bussas” mellan skolor för undervisning i till
exempel hem- och konsumentkunskap, slöjd och moderna språk.
Förslag till fördelning per skolenhet:
Skola

Belopp (kr)

Grisslehamns skola

790 000

Vätö skola

630 000

Skebo skola

570 000

Söderbykarls skola

540 000

Rånäs skola

450 000

Köpmanholm skola

440 000

Edsbro skola

430 000

Grundskolechefen

230 000

Summa

4 080 000

För förskolan gäller att anslaget har fördelats till de förskolor som har lågt barnantal (färre än 20 och
utan prognos att få fler barn i närtid), och saknar närliggande förskola (oavsett regi).
Förskola

Belopp (kr)

Närtuna

150 000

Herräng

150 000

Grisslehamn

150 000

Vätö

150 000

Björkö-Arholma

420 000

Summa

1 020 000

Tidplaner
Ärendet behandlas i barn- och skolnämndens arbetsutskott den 23 november, och vid barn- och
skolnämndens sammanträde den 7 december.
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